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﷽ 

 ٌّ ٰى ٰر ٰذ يي ىي مي خي حي جي  يه  ٱُّٱاحلؿد هلل افؼائل: 

، وافصالة وافسالم ظذ ٨١ظؿران: آل  َّ نئ مئ زئ رئ ّٰ ِّ ُّ  ٍَّّ

لِّ َخْؾٍف ُظُدوُفُه, َيـُْػوَن َظـُْه ََتِْريَف اْفَغافَِغ, َواْكتَِحاَل اْدُْبطِ  ـُ ِؾَغ افؼائل: "ََيِْؿُل َهَذا اْفِعْؾَم ِمْن 

 , َوَتْلِويَل اْْلَاِهؾَِغ"، أما بعد:

، وتعاؿبت اإلصادات مـفم بدوفة ؾؾؼد تتابعت افبقعات من افعؾامء افرباكقغ ٕمر ادممـغ

 ادسؾؿغ.

ا ا، وحسبك هبم إن ــت مريدً ؾؿن صقوخ جزيرة افعرب ؾؼط جاؤوا زراؾات ووحداكً 

 ا.بصرة وإتؼاكً 

ؾفذا افشقخ افوافد محد بن ريس افريس ؾك اهلل أرسه وهو صقخ من أظالم صقوخ افتوحقد يف 

ة ادبارـة، بل وزج بػؾذات ـبده فقذودوا ا فؾدوفبالد احلرمغ، ها هو يظفر ظذ ادأل مميدً 

 ظـفا.

                                                           

َت(، وِؿقَل: َكِحقُم   1 َباِع، َيـِْحم َكْحاًم: )َصوَّ ؿال افعالمة أبو افػقض افزبقدي: "َكَحَم )افَػْفُد( وَكْحُوه من افسِّ

اٍد: )افَؽثُِر افـَِّحقِم(". ا.ـه ]تاج افعروس  َشدَّ ـَ اُم(،  ِديُد. )وافـَّحَّ  [.33/482افَػْفِد، وَكِئقُؿه: َصوُته افشَّ
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وهذا افشقخ افعالمة ظع بن صافح اْلبايل ؾك اهلل أرسه وهو من أظقان ضالب ابن باز 

ا حقث ٓزمه ظؼ شـوات، ها هو يسجن ٕجل وؿوؾه يف صف افدوفة اإلشالمقة حمامقً 

 ا ظـفا.ومداؾعً 

وهو احلاؾظ فؾؽتب افستة وادػتي فتـظقم وهذا افشقخ ادحدث محد احلؿقدي ؾك اهلل أرسه، 

ا، ها هو يصدر افػتاوى وادؼآت يف افذود ظن افدوفة افؼاظدة يف جزيرة افعرب شابؼً 

 اإلشالمقة وافرد ظذ خصومفا.

وهذا افشقخ ادجاهد كارص افثؼقل ؾك اهلل أرسه، وهو احلاؾظ فؾؽتب افستة وادؼرب من 

ها هو يستؿقت يف افدؾاع ظن افدوفة اإلشالمقة وكرصة افشقخ أشامة بن ٓدن تؼبؾه اهلل، 

 ؿاداهتا وجـودها.

أما افشقخ ؾارس بن أمحد افزهراين ؾك اهلل أرسه ؾال تسلل ظن مثؾه يف ظؾؿه وحػظه وثباته 

 وصدظه باحلق، وهو هو ؿد أرشل ببقعته خلؾقػة ادسؾؿغ ظذ رؤوس إصفاد.

مة كارص بن محد افػفد ؾك اهلل أرسه من شجـه خيرجفا افشقخ افعال :ا ا وفقس آخرً وأخرً 

 مدوية بقعة ـافتؿرة فألوفقاء واحلـظل فألظداء.

د افبدري حػظه اهلل.  كعم بقعة ظذ افسؿع وافطاظة ٕمر ادممـغ إبراهقم بن ظوا

 ـام وخط بقده كصائح فؽاؾة ادجاهدين َيثفم ظذ افبقعة وَيضفم ظؾقفا.
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 ** ومل تـل افزكازن من ُتؼاكاظذ افتوحقد ؿد صابت حلاكا *

ئؿـا وأحقْت *** بـود افعروة افوثؼا دماكا  وما صاخت ظزا

 ؾال زرُد افسالشل أرهؼتـا *** وٓ افسجان ظن خر ثـاكا

 ؾبايعـا اخلؾقػة رؽم ؿقد *** وؿؿـا كخؾع افطاؽي اْلباكا

وافشقخ كارص : "افشقخ كارص افذي ؿال ظـه افشقخ اإلمام محود بن ظؼالء افشعقبي ؒ

يف مـارصة احلق  -وؾؼه اهلل  -فه جفود مبارـة، ؾؼد شاهم وجاهد  -وؾؼه اهلل  -افػفد 

وأهؾه، ودؾع افباضل وأهؾه، وتصدى هلم يف ـتب ورشائل ـثرة معروؾة، كسلل اهلل أن يؽتب 

 [.5". ا.ـه ]افتبقان يف ـػر من أظان إمريؽان صفه إجر وادثوبة وأن يثبته ظذ ذفك

مـفا ؿوفه بعد  ؛وأصار إفقه وأصاد بجفوده صقخ افشقوخ أشامة بن ٓدن تؼبؾه اهلل يف مواضن

؛ افشعقبي واخلضر واْلربوع وؿع ظؾقه ـل من ادشايخاشتشفاده ببقان يف ادؼاضعة: "

 [.130". ا.ـه ]إرصقف اْلامع فؽؾامت افشقخ أشامة صوافػفد

ظؾامء  –بحؿد اهلل-ومل يزل هلذا افدين ؾه اهلل: "وؿال ظـه افشقخ ادجاهد ظقسى افعوصن تؼب

يذبون ظن افدين ويداؾعون ظن شـة  ،اوفو ـان فؼوفه مرارة وحرًج  ،صادؿون يؼوفون احلق

وافشقخ كارص افػفد ؾك اهلل افشقخ ظع اخلضر  :ومن أبرزهم يف هذا افزمان ،شقد ادرشؾغ

همٓء وؽرهم بحق؛ صخرة وـان تعاػ،  وـذفك افشقخ يوشف افعقري ؒ ،أرسمها
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زافت هـاك بؼقّة من أهل  ؿوية تتؽرس أمامفا معاول ادخذفغ وتتفاوى أؿاويل ادرجػغ، وما

افعؾم وافػضل يبقـون فؾـاس ما افتبس ظؾقفم من أمر ديـفم وما يؽقد به أظداء ادؾة وافدين، 

 [.25خلدمة اْلفاد صوشقؾة  39". ا.ـه ]أو ممن خيدمفم من ادخذفغ بسوء كقة أو بحسـفا

أٓ ترى واؿع ادشايخ افثالثة حػظفم وؿال ظـه افشقخ ادجاهد ظبد اهلل افرصود تؼبؾه اهلل: "

 ؟!وافشقخ أمحد اخلافديوافشقخ كارص افػفد افشقخ ظع اخلضر  ؛اهلل وظجل ؾك أرسهم

ذب ظؾقفم  -وريب افذي ٓ إهل ؽره-ن يعجل ؾرجفم، ملا شجـوا أأشلل اهلل افعظقم  ـُ فؼد 

ءة افذئب من دم -أي: دوفة آل شعود–من افدوفة  ء؛ برا وظؿالئفا أـاذيب هم مـفا برا

يوشف، وفؽن يف ؽقاهب افسجن ٓ يستطقعون أن يظفروا صوهتم ٕحد، ؾبدأ ـثر ممن 

ن يستغؾون هذه افػرصة افتي شتـؼؾب ممَيؿؾون إحؼاد فؾدين ظامة أو فؾدظاة خاصة، 

 ابعون اهلل ظذ همٓء احلساد إوؽاد شتـؼؾب ظؾقفم إن صاء اهلل ظز وجل طؾامت وكارً 

ما فقس ؾقفم،  -وريب  -ؾطعـوا يف ادشايخ وؿافوا ؾقفم  ؛تتلجج إن مد اهلل يف افعؿر

دوفة وٓ من يدورون وادـصف هو افذي يرجع إػ ممفػاهتم ويـظر إػ أؿواهلم وٓ يصدق اف

يف ؾؾؽفا، ؾنن افدوفة مل تطعن يف مؾحد وٓ مرتد وٓ راؾيض وٓ هيودي وٓ كرصاين، ـل 

 [.10". ا.ـه ]حوار جمؾة صوت اْلفاد صجفود افدوفة ظذ دظاة افتوحقد افصادؿغ

 وؿال ظـه افشقخ افعامل ؾارس افزهراين ؾك اهلل أرسه يف أثـاء رده ظذ شػر وشؾامن: "افؽل

يعؾم إػ أي حٍد وصل إفقه هذان افشقخان من تغر وكؽوص من بعد خروجفم من 
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ـثر من ظؾامء مدى افرـون إػ افظادغ وؿد ردَّ ظؾقفم وبغَّ خطلهم  اويعؾم أيًض  ،افسجن

...". ا.ـه ]جمدد افزمان وكارص افػفدمحود افشعقبي ظع اخلضر  أمثال ؛ادسؾؿغ افصادؿغ

 [.271ص

"افعؼات من افعؾامء وضؾبة افعؾم داد إرسى يف شجون آل شعود: وؿال يف تع

...". ا.ـه ]جمدد افزمان وافشقخ كارص افػفدافشقخ ظع اخلضر  ظذ رأشفم ،وادجاهدين

360.] 

افشقخ كارص افذي أثـى ظذ ـتبه ـل ادشتغؾغ بافعؾم وَتؼقؼه، ؾفذا افشقخ اإلمام محود بن 

يؼول: "ؾؼد اضؾعت ظذ ـتاب: )افتبقان يف ـػر من أظان  ظؼالء افشعقبي ؒ

ؾوجدته من أحسن  -حػظه اهلل تعاػ -إمريؽان( فػضقؾة افشقخ: كارص بن محد افػفد 

يف مجع إدفة وتوضقحفا يف هذه  -وؾؼه اهلل-افؽتب يف بقان هذه ادسللة، حقث اجتفد 

 [.4بقان ص..". ا.ـه ]مؼدمة افشقخ فؾتادسللة افعظقؿة افقوم.

وؿال افشقخ افعالمة ظع بن خضر اخلضر ؾك اهلل أرسه: "ؾؼد ؿرأت ـتاب )افتبقان يف ـػر 

 اؾوجدته ـتابً  -وؾؼه اهلل وثبته-من أظان إمريؽان ( فػضقؾة افشقخ: كارص بن محد افػفد 

 .[8". ا.ـه ]مؼدمة افشقخ فؾتبقان صيؽتب بامء افذهب ـام يؼاليف بابه،  امتؼـً  ارائعً 
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ا: " ومن أراد اإلضافة ؾؾرجع إػ ـتاب افشقخ كارص افػفد ادسؿى بافتبقان وؿال افشقخ أيًض 

تب يف هذا افباب ؛يف ـػر من أظان إمريؽان ـُ وٓ هيوفـك أمر أهل  ،ؾنكه من أحسن ما 

 [.6". ا.ـه ]إجابة افؾؼاء ادػتوح يف مـتدى افسؾػقغ صاإلرجاء

ي تؼبؾه اهلل يف ذـر خمازي أمريؽا: "وهؽذا أظرضت وؿال افشقخ احلاؾظ يوشف افعقر

كقة مع َتريػفا كقة مفام  ،أمريؽا ظن مـفج اهلل وتالظبت حتى بافـرصا ؾام ـاكت افـرصا

 ،ايف أمريؽا ؾؼط أـثر من ظؼين مؾقون صاذ جـسق   ،حرؾوها فتؼر اإلحلاد واْلرائم وافشذوذ

كارص افػفد ؾؼد مجع أمثؾة ـثرة من ؾساد اكظر افتبقان يف ـػر من أظان إمريؽان فؾشقخ 

 [.108". ا.ـه ]جمؿوع افدراشات افؼظقة فؾشقخ يوشف صاأمريؽا وإؾسادها موثؼً 

 لِّف يف هذه افػتـة ـتاٌب أُ وؿد وؿال افشقخ ادجاهد شؾطان بن بجاد افعتقبي تؼبؾه اهلل: "

وهو )افتبقان يف ـػر من أظان إمريؽان( فؾشقخ: كارص افػفد حػظه  ؛كػقس ؾريد من كوظه

ل افعؾامء ادعتزين".  ؛، ؾراجعه إن أردت احلقاهلل ؾنكُه معء بإدفة من افؽتاب وافُسـة وأؿوا

 [.172ا.ـه ]جمؿوع ممفػات أيب ظبد افرمحن إثري ص

ػفد حػظه اهلل بحث ؿقم يف وفؾشقخ كارص افوؿال افشقخ ظبد افعزيز بن صافح اْلربوع: "

يف افدوفة افعثامكقة تطرق ؾقه فغافب أؿواهلم أشامه )افدوفة افعثامكقة  ـالم أئؿة افدظوة،

". ا.ـه ]افوارف يف اجع ؾنكه ؿقم فؾغايةؾؾُر وموؿف دظوة افشقخ حمؿد بن ظبد افوهاب مـفا( 

 [.40مؼوظقة افتثريب ظذ ادخافف ص
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حقث  ؛ا ان افذي رصق افدوفة اإلشالمقة ببعض شفامه ممخرً بل حتى شؾقامن بن كارص افعؾو

وأن بغ يدّي ـتاب كػقس اشؿه )افتبقان يف ـػر من أظان إمريؽان( فػضقؾة افشقخ ؿال: "

 احذر ؾقه ادسؾؿغ أن يؽوكوا ظوكً  ،-وظؿاًل  وؾؼه اهلل وزاده ظؾاًم -كارص بن محد افػفد 

 فؾقفود وافـصارى ظذ إخواهنم ادسؾؿغ. 

وؿد مجع كػسه وبذل جفده يف بقان حؽم هذه ادسللة، وحرص ظذ مجع ـالم إئؿة 

فقؽون ادسؾم ظذ بصرة من ديـه، وأنه ٓ كزاع يف ردة  ؛ادتؼدمغ مـفم وادتلخرين

 ادظاهرين فؾؽػار ظذ ادسؾؿغ.

ئد ؾريدة، ومعاين ـبرة، وٓ شقام كرصته وؿد جاء يف هذا افعؾق افثؿغ: مباح ث مػقدة، وؾوا

ٕهل افتوحقد، واإلكصاف هلم من أهل افشؼاق وافـػاق. وهذه افـرصة باب من أبواب اْلفاد 

وظالمة من ظالمات اإليامن. ؾؾؾه در هذا افشقخ، وكعامَّ ـتبت يداه، ؾفو جدير بحػاوة أهل 

 [.7فؾتبقان ص ". ا.ـه ]مؼدمة افعؾوانافعؾم وضالب احلق

حقث ؿال: "ؾؼد اضؾعت  ؛وحتى ظبد اهلل بن ظبد افرمحن افسعد افذي شؼط يف ؾتـة مرص

وهي: "مـفج ادتؼدمغ  ؛ظذ افرشافة افتي ـتبفا افشقخ كارص بن محد افػفد وؾؼه اهلل تعاػ

 هتا. ؾوجدهتا رشافة كػقسة يف باهبا، ؿقؿة يف حمتواها، وظـواهنا يدظو إػ ؿراءيف افتدفقس" 
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ؾوجدهتا ـؾفا مػقدة، مبـقة ظذ  ؛وؿد اضؾعت من ؿبل ظذ رشائل أخرى فؾشقخ كارص افػفد

، كحسبه ـذفك وٓ كزـقه ؾقفا مـفج افسؾف افصافح ااتباع ما دل ظؾقه افؽتاب وافسـة، شافؽً 

 [.3". ا.ـه ]مـفج ادتؼدمغ صظذ اهلل تعاػ

ؾاتهوحتى أيؿن افظواهري افذي صق صف ادوحدين باكح حقث يؼول يف تعداد ظؾامء  ؛را

 ،-كحسبه ـذفك-من افعؾامء افصاحلغ افشقخ كارص بن محد افػفد ؾك اهلل أرسه, إمة: "

، وؿد كرص ومن أهل إمر بادعروف وافـفي ظن ادـؽر وافصدع باحلق واْلفاِد يف شبقل اهلل

مسائل مفؿة، يؿتاز بؼوة افعؾم ا، وفه ظدة ـتابات كاؾعة وَتريرات رائؼة يف ادجاهدين ـثرً 

. احلؿؾة 2-وافتحؼقق وافرصاحة، من ـتبه )افتبقان يف ـػر من أظان إمريؽان( و)افتبقان

افصؾقبقة يف مرحؾتفا افثاكقة؛ حرب افعراق( و)حؽم اشتخدام أشؾحة افدمار افشامل ضد 

 ا صابرً  ،ا باحلقا متؿسؽً ؾنكه بحؿد اهلل ٓزال يف افسجن ثابتً  :افؽػار(، وبحسب إخبار

 [.45". ا.ـه ]افتزئة صاحمتسبً 

ا: "افتلصرة من ادسائل احلادثة، افتي فقس ؾقفا كص من ـتاب أو شـة أو إمجاع، وؿال أيًض 

 أو ؿول فػؼفاء شابؼغ. 

ـافشقخ  ؛من افـؽاية يف أمريؽا اأؾتى بعدم اظتبار افتلصرة ماكعً  افعؾامء ادعارصينبل إن بعض 

 [.85ا.ـه ]افتزئة ص". كارص افػفد
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حقث ؿال يف افذب ظـه: "وفذفك كصحـا ـل  ؛وحتى أبا حمؿد ادؼدد افذي كؼض افغزل

 ؛وأمثاهلم من ادشايخ وافشقخ كارص افػفدمن زاركا وراجعـا بام صدر ظن افشقخ اخلضر 

 ًٓ  ،اوافسيث ثاكقً ، بعدم آؽسار بام صدر ظـفم من افػتاوى أو افساجعات يف إرس أو

، وافدظاء هلم بلن يـجقفم اهلل من ـقد وظدم إضافة ألسـتفم يف أظراض همٓء ادشايخ

 [.22افطواؽقت وافسيث إػ أن يػك اهلل أرسهم". ا.ـه ]وؿػات مع ثؿرات اْلفاد ص

هذا مـفا ؿوفه ظن حديث )دخل افـار رجل يف ذباب(: " ؛وأحال ظؾقه يف بعض ـتاباته

)تـبقفات ظذ ـتب ختريج ـتاب افتوحقد( فؾشقخ كارص بن محد احلديث ؿد تؽؾم ؾقه، واكظر 

 [.56". ا.ـه ]إرصاد ادبتدي صافػفد ؾك اهلل أرسه

حقث ؿال يف تعداد افعؾامء افثابتغ:  ؛وحتى أبا بصر افطرضود افذي َتَصْحَوَن حتى افـخاع

افؽثر افؽثر من  وؽرهموابن زظر...  وكارص افػفد،افشقخ اخلضر،  :"ويف اْلزيرة افعربقة

اظغ باحلق فو أردكا اإلحصاء... ؾام ُظرف ظن أحدهم أنه ؿد ؽر وبدل  افشقوخ وافعؾامء افصدَّ

 [.14". ا.ـه ]ـؾؿة حول مراجعات افشقخ شقد إمام صوتراجع

حقث تعزز  ؛وحتى إبراهقم افربقش افذي مات يف خـدق افؼاظدة، يف رده ظذ شؾامن افعودة

أؾال ضؾبت من حمؿد بن كايف أن يعؼد فك مـاطرة ظؾـقة مع افشقخ كارص ظؾقه بشقخـا ؾؼال: "

 أو ؾارس افزهراين، إذا مل يؽوكوا يف كظرك ظؾامء ذظقغ بحق... افػفد
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رد ظؾقفم،  ما دمت تؼول بلنه فقس ؾقفم من يوصف بلنه )ظامل ذظي حق(، ؛هقا يا شؾامن

وي( ـام اأباضقؾفم، ـقال يغس هبم )ادستجقبون فؾوضع امللشؾـد صبفاهتم، اـشف 

وصػتفم، ودع افـداءات افتي َتدث جعجعة وٓ يرى هلا ضحغ". ا.ـه ]شؾامن افعودة 

 [.16ا صخالل ظؼين ظامً 

حقث  ؛وحتى هاين افسباظي افذي ؿؾب فؾدوفة اإلشالمقة طفر ادجن يف فقؾة وضحاها

ؾطػق َيرض إنظؿة  ؛فؼد ؾؼد افدـتور شقد إمام ظؼؾهيؼول يف افرد ظذ شقد إمام: "

ه افدظاة افذين ٓ يعجبوكه!  وَيرض ظذ  ادستبدة افظادة اخلارجة ظن اإلشالم بتؽؿقم أؾوا

...". ا.ـه !وهو من ظؾامء احلجازيؼول ظن افشقخ كارص افػفد )ؾك اهلل أرسه(! افبطش هبم! 

 [.28]افتجؾقة يف افرد ظذ افتعرية ص

حقث  ؛أبا ادـذر افشـؼقطي افذي تـؽر فؾدوفة اإلشالمقة افتي ـان َياجج ظـفا ويذب وحتى

ـام أنجبت فـا بالد احلرمغ كخبة من افعؾامء افصادظغ ؿال يف تعداد ظؾامء بالد احلرمغ: " 

 باحلق افذين ٓ خيشون يف اهلل فومة ٓئم..

 ظؾامء كطؼوا باحلق ظـدما خرشت إفسـة..

وهم أن يؼػون خؾف ؿضبان افـظام  ،ضل وحذروا مـه ظـدما هادكه افؽثرونوبقـوا افبا

 افسعودي صابرين حمتسبغ.
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مجعفا بعض اإلخوة يف ادـتديات  ؛وهذه ؿائؿة ببعض ادشايخ ادعتؼؾغ يف شجون آل شعود

 ا:...جزاهم اهلل خرً 

 [.4حؽم ظؿقل صا.ـه ]بالد احلرمغ صعب جماهد وؾضقؾة افشقخ كارص افػفد...".  -11

فه حقث ؿال: "طفر هذا "افـاصح" بعد  ؛وحتى حسغ بن حمؿود ادضطرب يف ـتاباته وأؿوا

من خؾو افساحة من افعؾامء افذين يبسون هذه إؿوال ويؿزؿوهنا صذر  –وأمثافه  –ن لاضؿأن 

وافشقخ ظع اخلضر  وافشقخ كارص افػفدادحدث افعؾوان وافشقخ اْلربوع  من أمثال ؛مذر

وأمثاهلم من افصادظغ باحلق يف زمن افسؽوت  ،وافشقخ حمؿد افػراج وافشقخ بؼ افبؼ

ادؼقت، وافذين هم يف شجون وٓة أمر افـاصح إمغ!". ا.ـه ]جمؿوع مؼآت حسغ بن 

 [.1401حمؿود ص

وكارص ربوع ا: "فؼد ُشجن افشقخ ادحدث شؾقامن افعؾوان وظع اخلضر واْلوؿال أيًض 

". ا.ـه فصدظفم باحلق افذي شؽت ظـه افبؼقة )وأثؿوا بسؽوهتم(.. ؛افػفد وأمثاهلم وأؿراهنم

 [.1678]جمؿوع مؼآت حسغ بن حمؿود ص

 –رسه أؾك اهلل  -ؾنن افشقخ كارص بن محد افػفد  ؛وفؾعؾموؿال ظن بعض ممفػات افشقخ: "

صقاكة جمؿوع افػتاوى من افسؼط وافتصحقف"، مل يذـر هذه افؽؾؿة )ُيعامل( يف ـتابه افؼقّم "
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يف جمفود ـبر يدل ظذ تتبعه افدؿقق  ،وظّؾق ظذ ما َيتاج إػ تعؾقق ،وؿد تتبع ادجؿوع

 [.7!". ا.ـه ]كبش افدؾغ صفؾؿجؿوع

هذا هو افػفد افذي دوى كحقؿه أرجاء ادعؿورة ببقعته ادشفورة فؾدوفة ادـصورة، ؾامذا 

 ممن ـاكوا يؾفجون بتزـقته بإمس افؼريب؟؟شقؼول ظـز وؿـز 

هل شقحرض ظؾقه افظواهري ـام حرض ظذ ؽره؟ وهل شقحذف ادؼدد ـتبه من 

موؿعه افبائد ـام حذف ـتب ؽره؟ وهل شقسؾط افسباظي فساكه افؼذر ظؾقه ـام شؾطه ظذ 

ي ؽره؟ وهل شقتفؿه افطرضود باخلارجقة ـام اهتم ؽره؟ وهل شقفجوه افشـؼقط

 بؿـظومة ـام هجا ؽره؟ وهل...؟ وهل...؟ وهل...؟

ا من ـالب مسعورة ُصغؾفا افشاؽل أن تـبح وهي رابضة ظذ إرك، ظز هل شـسؿع كباًح 

ْؾِب بَِبابِِه َكبَّاٌح!!افتويس وافػقسبوك؟! وـام ؿقل:  ـّ لُّ   ـُ

 ؾؾقستؿروا فقؾفم مع هنارهم، ؾؾن يرضوا إٓ أنػسفم... ؛إن ؾعؾوا 

 ّل ـؾب كابح يستػّزين *** وٓ ـّؾام ضّن افّذباب أراعُ وما ـ
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